Bredbandsutbyggnad i Skärkind
Just nu så jobbar en grupp personer ideellt i Skärkind med att få ett riktigt bredband via fiber för alla
invånare i Skärkind. Detta gör vi i samarbete med Norrköpings Kommun.
Är du intresserad av att få riktigt snabbt bredband så är det viktigt att du anmäler ditt intresse
snarast. För att det ska bli av över huvud taget till en rimlig kostnad så är det viktigt att så många som
möjligt är med.
Är du fortfarande intresserad?
Det finns en blogg på http://bredband.skarkind.se/ där senaste nytt finns upplagt. Läs de senaste
nyheterna där.
Vill du anmäla ditt intresse för att få bredband via fiber?
På http://bredband.skarkind.se/ hittar du instruktioner för hur du anmäler ditt intresse
Är intresseanmälan bindande?
Nej, men du kommer fortlöpande att få information om vad som händer när du anmält dig.
Vad kommer det att kosta att ansluta sig till bredband via fiber?
Det är idag omöjligt att svara på vad anslutningskostnaden kommer att bli. Det beror helt och hållet
på hur många som är intresserade. På http://bredband.skarkind.se/ finns en del information om hur
du kan beräkna vad kostnaden kan bli.
Vad blir månadskostnaden för bredband via fiber?
Det beror helt och hållet på vilka tjänster som du vill ha. Det finns flera olika paket att välja på från
flera olika teleoperatörer. Prisexempel:
Hemmapacket med 100 Mbit bredband, telefoni och TV med ca 20 kanaler. Detta kostar 446 kr per
månad. Jämför det priset med din nuvarande kostnad för bredband, TV och fast telefon.
Andra aktuella paket hittar ni på http://norrkopingbredband.qmarket.se/.
Vilka är det som jobbar i bredbandsgruppen?
Vi har delat in Skärkind i ett par områden. På http://bredband.skarkind.se/ hittar ni kontaktpersoner
för de olika områdena.
Hoppas ni hör av er!
Med vänliga hälsningar
Bredbandsgruppen genom Niklas Lanzén
PS
Om ni inte har tillgång till dator kan ni ringa mig på 011-56164.

